
Албена не случайно носи името на красивата героиня на Йовков - престоят в Албена прави всяка
мечта и приказка реалност. 

Албена  е  международен  курорт  с  53-годишен  опит  в  сферата  на  хотелиерството  и  над  11,5
милиона доволни гости, които ни се довериха през годините. Като комплимент към Вас, членовете
на Доверие, ние от Албена ви предлагаме специална отстъпка от 5% за настаняване в Албена. 

Бъдете  едно  от  щастливите  семейства,  изберете  Албена  за  вашата  лятна  ваканция  през  2022
година  и  се  насладете  на  горещи  латино  ритми,  международни  изпълнители,  професионални
танцьори и известни ДЖ-и само и ексклузивно в Албена само този ЮЛИ.

НОВО за 2022 година: https://www.youtube.com/shorts/ejHWgwY7OwU

Latin Beach Boom в Албена през Юли

Горещи латино ритми,  международни изпълнители,  професионални танцьори и известни ДЖ-и
само и ексклузивно в Албена.

 ДВА КОНЦЕРТА на брега на морето
 Салса концерт OSCAR DE LEON от Венецуела (full band)
 Бачата концерт GRUPO EXTRA от Доминиканската република (full band)
 Звездни танцьори ОТ ЦЯЛ СВЯТ ...
 НАЙ-ДОБРИТЕ диджеи ...
 ДНЕВНИ ПАРТИТА НА ПЛАЖА пред хотел Maritim Paradise Blue ...
 НОЩНИ ПАРТИТА в зала Перуника

3  ДНИ НЕЗАБРАВИМ КУПОН в Албена НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА НАШИТЕ ГОСТИ,  настанени в
Албена.

Албена предлага богата палитра от варианти за настаняване и изхранване: от вили и бунгала в
зеленината на Балтата, през комфортни хотели на първа линия на плажа до 5-звездни луксозни
стаи и студиа с невероятна гледка към морето. Албена е позната с добрия си All Inclusive и Ultra All
Inclusive, но за всички които търсят по-голяма свобода да организират деня си, предлага и пакети
като Само нощувка, Нощувка със закуска, Нощувка със закуска и вечеря.

Албена  е  идеалното  място  за  здравословна  почивка,  съчетаваща  специален  морски  климат,
кристално  чиста  солена  вода,  6  км  плажна  ивица,  собствен  минерален  сондаж,  лимана  кал,
собствено производство от зеленчуци, плодове, месо, охлюви, мед, натурален сок без захар, които
са  на  разположение  на  гостите  на  бюфети  в  ресторантите  и  не  на  последно  място  -  екип  от
специалисти в областта на Балнеоологията и Wellenss програмите. 

Разположени в сърцето на Албена и на метри от морския бряг, Меди СПА и СБР Медика Албена ще
гарантират  вашето здраве  на  мечтаното  място  за  почивка.  Меди  СПА ще ви поднесе  огромна
палитра  от  невероятни  и  изкушаващи  процедури  като  най-големия  балнеологичен  център  в
България, а вие ще бъдете в ръцете на най-добрите професионалисти. Свежият морски климат,
морската  и  минералната  вода  в  съчетание  с  голямото  разнообразие  от  физиотерапевтични
лечебни процедури правят СБР Медика Албена изключително добро място за ефективно лечение,
профилактика, възстановяване и предлага прием по РЗОК и прием по НОИ.

Албена е обявена за Европейски Курорт на Спорта през 2019 г. и продължава да носи отличието
вече три години. В Албена се провеждат над 100 спортни събития всяка година. Само в Албена
спортовете  за  свободното  време  също  са  много  добре  популяризирани  и  организирани.
Многобройни  спортни  активности  като  Crossfit,  Аеробика,  плажен  волейбол  се  предлагат  на



гостите  безплатно.  В  Албена  се  организират  и  Професионални  училища  по  футбол,  плуване,
плажен волейбол и тенис с професионални немски треньори.

Всички гости на Албена се радват на иновативния продукт Sports Around – възможността на гостите
да участват безплатно във всяка спортна анимационна програма на целия курорт, независимо от
хотела, в който са настанени.

Албена продължава да е лидер в сферата на Зелената Политика и Устойчив Туризъм и провежда
строга  екологична  политика,  която  непрекъснато  обогатява;  например  потреблението  на
електроенергия е със 70% по-ниско, отколкото в други подобни селища, защото Албена получава
енергията си от собствени слънчеви панели; топлинната енергия се осигурява от нашите собствени
инсталации за биогаз, които се захранват от собствени хранителни и селскостопански отпадъци. 

Ваканционно селище Албена разполага с пълна инфраструктура, осигурени паркоместа, плажни и
паркови алеи и гарантира сигурност чрез собствено полицейско управление, болница и пожарна.

Условия за използване на отстъпката:

 Отстъпката се получава от всички клиенти на Доверие, които имат валиден ОСИГУРИТЕЛЕН
НОМЕР. 

 Клиентът  е  длъжен  да  изпрати  своя  ОСИГУРИТЕЛЕН  НОМЕР  до  online@albena.bg  /
callcenter@albena.bg след като си направи резервация на albena.bg или на телефон +359
700 12 110 и преди да плати, за да се идентифицира и да получи отстъпка.

 Клиентът НЯМА да получи отстъпката, ако е платил частично или пълно резервацията си,
преди  да  изпрати  ОСИГУРИТЕЛЕН  НОМЕР,  с  който  верифицира,  че  е  клиент  на  ПОК
Доверие.

 ОСИГУРИТЕЛНИЯТ НОМЕР е изписан върху годишното извлечение и членската карта. Може
да се получи и във всеки един от офисите на ПОК Доверие. 

Моля свържете се със служител на ПОК Доверие за повече информация!

 Отстъпката на НЕ СЕ комбинира с отстъпки за ранни записвания, със специални оферти, с
отстъпка за притежателите на Приорити Клуб Албена, с отстъпката за акционери.

 Отстъпката  СЕ  комбинира  с  Онлайн  отстъпката  валидна  за  резервации  на  albena.bg,
описана като ОНЛАЙН ЦЕНА 5% отстъпка.

 Отстъпката важи за настаняване във всички видове помещения в к.к. Албена.
 Отстъпката важи за резервации, направени от клиентите, през уебстраницата на Албена -

albena.bg или чрез обаждане в Call Center Albena на телефон +359 700 12 110

За резервации: 

 Уебсайт: albena.bg
 Call Center Albena: +359 700 12 110
 Имейл: online@albena.bg ; callcenter@albena.bg 

Webpage: albena.bg
Facebook: AlbenaResort
LinkedIn: Albena Resort, Bulgaria
Instagram: albena_resort_bulgaria

mailto:online@albena.bg
mailto:callcenter@albena.bg

